
 

 

 

 תאריך:____________                                                         

 100/4' מכרז מס

 הצעה לרכישת רכב מועצה אזורית מגילות

 
    .    קיה סיד סטיישןהריני מצהיר בזאת כי ראיתי את הרכב מסוג  •

 רכוש אותו. ל עוניין והנני מ 2015 שנת ייצור 5378133 מס' רישוי  •

 כרכב צמוד למנהל מחלקה. מגילות ושימש  האזוריתמועצה הרכב שייך לי כי ידוע ל •

 ש"ח עבור הרכב. ___________הנני מציע סך של __________ •

אסמכתא על העברה  או .₪  5,000מצ"ל שיק בנקאי משוך לפקודת "המועצה האזורית מגילות" על סך  •

 את.  רף לזבנק להעברה מצוי חשבון הפרט -  ₪ 5,000בנקאית בסכום של 

 (. במכרזכזוכה  יוחזר אלי אם לא אבחר ע"י המועצה סכום זה ) •

אשלם "למועצה האזורית מגילות" בשיק, ו/או  הריני מתחייב, כי מייד לכשיודיעו לי כי זכיתי במכרז  •

במזומן, או בכל דרך אחרת שתאושר ע"י המועצה את הסכום אותו הצעתי, בניכוי הסכום הנקוב בשיק 

ב  למועצה יחד עם הצעתי. אם לא אעשה כן רשאית המועצה למסור את הרכברתי הבנקאי אותו הע

₪ אותם העברתי אליה עם   5,000 –את ה  וכן רשאית המועצה לא להחזיר לי למציע שאחרי במכרז.

 יהצעת

שעות מהמועד בו תודיע לי המועצה כי   24הריני מתחייב בזאת, להכין תעודת ביטוח חובה לרכב תוך  •

 זכיתי במכרז. 

  עלותעבור הרכב וביצוע העברת ב   ימסר לידי רק לאחר העברת מלא התמורהי שהרכב יידוע ל •

 )העברת הבעלות תעשה על חשבוני(. 

מהרגע בו הרכב   ותי אזי כל דבר הקשור ברכבלרש ריימסיני מתחייב כי אם אזכה במכרז והרכב הר •

 וכד'(.     6,נסיעות בכביש    לי יהיה באחריותי המלאה. )דוחות תעבורה ריימס

 ורי ע"פ חוק מס ערך מוסף, ולכן לא תוצא חשבונית מס. ידוע לי כי המוכר )המועצה(  הינו מוסד ציב •

 ת כן. ועצה רשאית לבטל את המרכז אם תמצא לנכון לעשוהמידוע לי כי  •

 אותם שילמתי   ₪ 5,000להלן פרטי חשבון הבנק אליו אבקש להחזיר לי את סכום המקדמה בסך  •

 ן__________חשבו בנק_________ מספר סניף__________  אזכה במכרז.אם לא ,  למועצה

 _  לפון____________ טת.ז._________________   _______________המציע שם           

      דוא"ל_________________________    _______________כתובת____           

 


